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A Magyar Rádió Közalapítvány után Hollós János is a cégbírósághoz fordult

Csak a törvényes mûködésre lesz pénz

Noha határozatképes lehetett volna az
MR kuratóriumának elnöksége, hiszen
a nyolcfôs testületbôl öten – három
MSZP, egy SZDSZ és egy Fidesz által
jelölt tag – jelen voltak az ülésen, ám a
Fidesz által delegált Trombitás Zoltán
viszont kivonult a szavazásról, határo-
zatképtelenné téve a testületet. A kura-
tórium elnöke, Gellért Kis Gábor saját
közlése szerint két indítványt terjesz-
tett szavazásra, az egyikben az állt,
hogy a havonta folyósított állami for-
rások teljes összegét átutalná az elnök-
ség az MR Rt.-nek. A másik indítvány
alapján csak annak egy részét folyósí-
tanák, a tulajdonosi megbízott, Szijártó
István gazdasági igazgató rendelkezé-
sei szerint. Trombitás az MTI-nek az-
zal magyarázta a szavazásról való ki-
vonulását, hogy ha az elnök ezen a
jogszabálysértô úton halad, abban nem
nyújt segítséget, hiszen eddig sem kel-
lett határozat az MR Rt. pénzeinek uta-
lásához. 

Gellért Kis elmondta, hogy határo-

zatot ugyan nem tudtak hozni, de azt
nem teheti meg a kuratórium elnöksé-
ge, hogy döntésképtelensége miatt
megvonja a pénzeket a rádiótól, mert
az törvénysértéseket gerjesztene.
Ezért, mint mondta, a törvényes álla-
pot helyreállásáig, csak az MR Rt. mû-
ködésének fenntartása érdekében, a
törvényes kötelezettségek teljesítésére
folyósítanak pénzt, Szijártó István tu-
lajdonosi megbízott rendelkezésére. 

A kuratórium elnöke hónapról hó-
napra az esedékes utalás elôtt a kurató-
riumi elnökség által kijelölt vezetôvel,
Szijártóval fog egyeztetni az adók, já-
rulékok, bérek és közmûdíjak rendezé-
sérôl. Gellért Kis tájékoztatása szerint
a havi 580 milliós forrásból az adók és
járulékok 200-210, a bérek 200-220, a
közmûdíjak 80-90 milliót tesznek ki.
A következô elnökségi ülésre a hónap
végén kerül sor. 

Hollós János, az MR alelnöke – arra
való válaszlépésként, hogy Gellért Kis
kedden bejelentette, az MR közalapít-

vány jogi képviselôje kezdeményezte
a cégbíróságnál Szijártó bejegyzését
a rádió tulajdonosi megbízottjaként –
törvényességi felügyeleti eljárást kért a
Fôvárosi Bíróságnál mint cégbíróság-
nál. Lapunkhoz eljuttatott beadványá-
ban azt kéri a bíróságtól: állapítsa meg,
hogy a kuratórium elnöksége határoza-
tával túllépte hatáskörét és határozatai
jogszabálysértôek, emellett utasítsa el
a változásbejegyzés iránti kérelmet.
Kéri továbbá, hogy a cég törvényes
mûködésének helyreállítása céljából
hívja össze a rádió kuratóriumát és uta-
sítsa egyértelmû határozathozatalra az
ügyvezetô kérdésében. A döntéshoza-
talig a gazdasági törvény és a hatályos
szervezeti és mûködési szabályzat
alapján a közrádió ügyvezetését az
igazgatásszervezési alelnök látja el.
Hollós azt írja a bírósági beadványban
– amelyet állásfoglalás céljából a Leg-
fôbb Ügyészség Magánjogi Fôosztá-
lyának is megküldött –, hogy Kondor
Katalin volt rádióelnök az MR Rt.

mûködôképessége fenntartásának érde-
kében július 14-én jelölte ôt ki az ügy-
vezetôi feladatok ellátásával. A kurató-
rium elnöksége pedig július 22-én
döntött Szijártó tulajdonosi megbízotti
kinevezésérôl. 

Gellért Kis közölte: az elnök nem
tájékoztatta ôket Hollós kinevezésérôl,
az elnökség tagjai csak a sajtóból érte-
sültek errôl. Hozzátette: jogállamban
élünk, még a törvénytelen körülmé-
nyek között megválasztott ügyvezetô-
nek is joga van a bíróságon megtá-
madni az elnökség általa kifogásolt
intézkedéseit. Népszava-információ

Szinte bizonyosra vehetô, hogy a Zen-
gôvel kapcsolatos viták végére pontot
tesz az a bejelentés, amely szerint a
NATO illetékeseivel folytatott elôzetes
tárgyalások új helyzetet teremtenek
radarügyben. A szövetség beruházási
ügynöksége (NC3A) ugyanis nem
emelt kifogást az ellen, hogy a Zengô-
re tervezett katonai lokátor legyártását
mindaddig késleltessék, amíg el nem
dôl, hol lesz a harmadik magyarorszá-
gi lokátor telepítésének új helye. Ez
azért biztató változás, mivel a honvé-
delmi tárca és a magyarországi zöldek
hosszas huzakodása épp amiatt jutott
holtpontra, mert a katonák, az ország-
védelem szempontjai alapján csak a
Zengôt tartották ideálisnak, illetve at-
tól féltek, hogy a beruházást jelentôsen
megdrágítja egy másik helyszín. 

A szakminisztérium tehát engedett,
azt is mondhatnánk, gyôztek a zöl-
dek, de az óvatos  megfogalmazások
már most sejtetik, az eredeti tervtôl
való eltérés többletköltséggel jár
majd. Errôl a tárca szóvivôje, Bocskai
István így nyilatkozott: ha a lokátor
más helyszínen épül fel, és szükség
lesz például kiegészítô radarok tele-
pítésére, nincs arra garancia, hogy a
NATO a pluszköltségek egészét vagy
akár egy részét átvállalja. A szervezet
mûködési mechanizmusa szerint
ugyanis valamennyi tagországnak
egyet kell értenie a pénzügyi módosí-
tással. A három radar eredeti költség-
vetése egyébként 23,5 milliárd forint
volt, amiben nincs benne az általános
forgalmi adó.

Mint megtudtuk, Békéscsabán és

Bánkúton már szinte fogadóképes álla-
potban van az infrastruktúra, az oda
tervezett lokátorok telepítését akár már
most el lehetne kezdeni. Az a kérdés
még jó ideig a levegôben fog lógni,
hogy ha nem a Zengô, akkor netán a
mecseki Hármas-hegy vagy esetleg a
Tenkes-hegy, netán Mórágy környéke
fogadja-e be a katonai radart. Jelenleg
ugyanis a katonai és a civil szakembe-
rek még mindig az elemzésnél tarta-
nak, ráadásul a kivitelezôkkel is tár-
gyalni kell a megváltozott helyzet mi-
att. A szaktárca tájékoztatása szerint az
új helyszínrôl legkésôbb a jövô eszten-
dô elsô felében meg kell hoznia a kor-
mánynak a döntést. Már csak azért is,
mivel az eredeti ütemezés szerint a há-
rom lokátornak 2006. szeptember 30-án
már állnia kellene. Szabó Iréne

A környezetvédôk kitartó tiltakozása miatt a majdani radar kábeleinek árkát is betemették, s mára eldôlt, egyáltalán nem épül lokátor
a különleges természeti adottságú Zengôn FOTÓ: NÉPSZAVA-ARCHÍV

Gyôztek a Zengôn a zöldek 

Határozatképtelenné vált a Magyar Rádió (MR) Közala-
pítvány kuratóriumi elnökségének tegnapi ülése, ezért
nem tudtak dönteni a közrádiónak a közalapítványon ke-
resztül utalandó forrásairól – tájékoztatta lapunkat Gellért
Kis Gábor, a testület elnöke. A törvényes mûködéshez

szükséges összeget ennek ellenére megkapja az intéz-
mény. Hollós János, az MR igazgatásszervezési alelnöke
törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett a Fô-
városi Bíróságnál, mert a közalapítvány jogi képviselôje
Szijártó István bejegyzését kérte átmeneti vezetônek.  

Egyelôre ismeretlen a nyilvánosság
elôtt annak a videoszalagnak a teljes és
részletes tartalma, amelyrôl elsôként a
stop.hu hírportál számolt be. A weblap
által idézett szalagon állítólag Kulcsár
Attila egyik, kimondottan „haveri”
hangnemben lezajlott kihallgatása lát-
ható, amelyen – a stop.hu szerint – ami-
kor Kulcsárt arra kérik, hogy mondja
el, miként sakkoztak a számlák között
az értékpapírokkal, akkor „a három

ügyész és a védô együtt próbálják el-
magyarázni a gyanúsítottnak, hogy ô
mit csinált… végül az ügyvéd és az
ügyészek diktálják a jegyzôkönyvbe a
választ”. Az ügyészség visszautasította
a portál állításait, és leszögezte: a ki-
hallgatások során minden törvényesen
történt. Egyelôre annyi bizonyos, hogy
a kazetta létezik és akár több másolata
is közkézen foroghat; a felvétel azon-
ban lapzártánkig még nem volt hozzá-

férhetô. Még a stop.hu sem tette közzé
a szalagot, helyette kérdéseket intéztek
a Fôvárosi Fôügyészséghez, ahol
azonban az ügy lezárultáig nem kíván-
tak reagálni. A portál többek között ar-
ra várt választ: „Igaz-e, hogy nem
egyezik a jegyzôkönyvek írott és vide-
óra felvett anyaga?” 

A Kulcsár-kazettához hasonlóan
kérdéses az úgynevezett „14 pont” sor-
sa is, amely feljegyzést állítólag még a
bróker adott át Bácskai János dandár-
tábornoknak az ausztriai Gattendorf-
ban. Az iratban több súlyos megállapí-
tás szerepel Rejtô E. Tibor vezérigaz-
gató tevékenységével kapcsolatban, de
Pintér Sándor volt belügyminiszter,
Kövér Szilárd és Simicska Lajos neve

is felbukkan. A dokumentum hitelessé-
gét sokan megkérdôjelezték a sajtó-
ban, bár tartalmi megállapításait rész-
leteiben érdemben senki sem cáfolta.
Sôt a parlament nemzetbiztonsági bi-
zottságának egyik meghallgatásán
még a fideszes képviselôk is megálla-
pították, hogy az irat „hiteles”, leg-
alábbis Kulcsártól származik. Ehhez
kapcsolódó érdekesség, hogy az inter-
neten jelenleg hozzáférhetô – feltéte-
lezhetôen nem teljes – Kulcsár-jegyzô-
könyvek egyikében sem utalnak az
iratra, az ügyészek annak hitelességére
nem kérdeznek rá. A 14 ponttal kap-
csolatos kérdéseinket korábban mind
az ügyészség, mind pedig a Nemzeti
Nyomozó Iroda elhárította. Sz. T. L.

AHHOZ KÉPEST, hogy a bírósági
beadvány szerint Kondor Katalin
július 14-én jelölte ki Hollós János
igazgatásszervezési alelnököt az
ügyvezetôi feladatok ellátására, a
Demokrata címû hetilap július 28-
án megjelent számában azt nyilat-
kozta: „ha a kuratóriumi elnökség
úgy döntött, hogy nem Hollós Já-
nos, hanem Szijártó István lesz az
átmeneti ügyvezetô, akkor neki
adom át az ügyvezetést.” 

Egy fantomirat és egy fantomkazetta
Továbbra is kétséges annak a videofelvételnek a tartalmi hitelessége, amely-
rôl elsôként a stop.hu hírportál számolt be. A Kulcsár Attila egyik ügyészségi
vallomástételérôl készült felvétel létét a hatóságok már elismerték, tartalmá-
nak részletei azonban továbbra sem tisztázottak. Hasonlóképp kérdéses a
„14 pont”-ként elhíresült Kulcsár-irat sorsa is, amelyrôl a nyilvánosságra ke-
rült jegyzôkönyvek tanúsága szerint az ügyészség eleddig nem érdeklôdött.

Kóka János közös 
nyilatkozatot akar 
Továbbra is reménykedik abban,
hogy a négy parlamenti párt augusz-
tus 20-ig aláírja azt a közös gazda-
ságpolitikai nyilatkozatot, amely a
befektetôk számára jelezné, hogy a
magyar parlamenti pártok egyetértés-
re jutottak alapvetô gazdaságfejlesz-
tési kérdésekben – jelentette ki teg-
nap, a kormány ülését követôen Kóka
János gazdasági miniszter. A politi-
kus ezzel Áder János, a Fidesz frak-
cióvezetôje hozzá intézett elutasító
levelére reagált. Kóka a közös gazda-
ságpolitikai nyilatkozat új változatát
tegnap megküldte a négy parlamenti
párt elnökének. Ebbe beépítették az
MDF által írásban megküldött javas-
latokat. Ezek közt szerepel a munka-
helyteremtés, a hatékony foglalkoz-
tatás elôtérbe helyezése, méghozzá
úgy, hogy a következô tíz éven belül
hét százalékkal növekedjen a foglal-
koztatási ráta. Szintén a demokrata
fórum kérésére került be a dokumen-
tumba a kutatás, a fejlesztés és az in-
nováció erôteljes ösztönzése annak
érdekében, hogy a magyar gazdaság
álljon helyt a nemzetközi verseny-
ben. A tervezet szerint öt éven belül a
kutatási célú kiadásokat megdupláz-
nák, tíz éven belül pedig meghárom-
szoroznák.  

Magyarország az új uniós tagorszá-
goknak a Life-program keretében jutó
természetvédelmi támogatás 40 száza-
lékát szerezte meg, 2002 óta 225 ezer
hektárról 300 ezer hektárra nôtt a nem-
zeti parkok védett területe – jelentette
ki Persányi Miklós környezetvédelmi
miniszter annak kapcsán, hogy a kor-
mány elfogadta a nemzeti parkok fej-
lesztésérôl szóló jelentést. A jelentés
szerint jövôre önálló törvény születik
a tíz magyar nemzeti parkról.  

László Boglár  kormányszóvivô ki-
jelentette, a Belügyminisztérium teg-
nap 13 millió forint gyorssegélyt utalt
át a múlt heti, nagy esôzésekben legin-
kább sújtott települések megsegítésé-
re. A pénzbôl Kisújszállás 10, Mezô-
hék 3 millió forintot kap. Cs. R.

MSZP-s jelöltek Szabolcsban
Juhász Ferenc honvé-
delmi, Veres János
pénzügyminiszter és
Vojnik Mária, az
Egészségügyi Miniszté-
rium államtitkára egyé-
ni jelölt lesz a 2006-os
országgyûlési választá-
son Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében. Errôl
Szekeres Imre (képün-
kön) beszélt, miután a választási felkészülés fel-
adatairól egyeztetett az MSZP nyírségi vezetôi-
vel. A párt elnökhelyettese közölte, hogy Juhász
Ferenc a 3-as számú tiszavasvári, Veres János a
6-os számú nyírbátori, míg Vojnik Mária az 1-es
számú nyíregyházi választókörzetben indul.
Szólt arról is, hogy a szabolcsi 2-es számú vá-
lasztókerületben a jelenlegi MSZP-s országgyû-
lési képviselô, Csabai Lászlóné, a város polgár-
mestere nem indul újra, helyette Tukacs István
alpolgármester lesz a szocialisták jelöltje. A poli-
tikus tájékoztatása szerint a többi nyírségi vá-
lasztókerület közül a nagykállóiban Demendi
László, az FVM térségi hivatalának vezetôje, a
baktalórántháziban Gazda László, a megyei ön-
kormányzat elnöke, a kisvárdaiban Szép Béla, a
szocialisták megyei alelnöke, a vásárosnamé-
nyiben Kapolyi László, az MSZDP elnöke, a
mátészalkaiban Kárpáti Tibor, a német Carl
Zeiss Mûvek helyi gazdasági szaktanácsadója, a
fehérgyarmatiban pedig Aranyosi László vállal-
kozó lesz a párt országgyûlési képviselô-jelöltje
a jövô évi választásokon. (MTI)

Világtalálkozó magyar résztvevôkkel
Csaknem 3600 magyar fiatal vesz részt Köln-
ben a csütörtökön kezdôdô XX. Ifjúsági Világ-
találkozón, amelyre ellátogat XVI. Benedek pá-
pa is, akinek ez lesz az elsô hivatalos külföldi
útja – áll a Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia Ifjúsági Bizottságának közleményében.
Mint fogalmaztak: „A tíznapos találkozó célja,
hogy a fiatalok elmélyítsék hitüket, megismer-
kedjenek más országok és kultúrák katolikus fi-
ataljainak tapasztalataival és megerôsödjenek
elkötelezettségükben.” Az eseményen 18–30 év
közötti katolikus vagy hitüket keresô fiatalok
lesznek jelen öt kontinensrôl. Az elôtalálkozó-
kon 250 ezer, a zárómisén 800 ezer fiatal rész-
vételére számítanak a német szervezôk. Ma-
gyarországról háromezer, a határon túlról csak-
nem hatszáz magyar fiatal indult útnak. (MTI)

Ügyészeket vádol a rendôrtiszt
Vezetô ügyészeket vádol az a miskolci rendôr-
tiszt, akit június elején tartóztattak le vesztege-
tés és egyéb bûncselekmények gyanúja miatt.
Szabó István ügyvédje közölte: védence egy hó-
nappal ezelôtt feljelentést tett két vezetô borsodi
ügyész ellen. Ebben az áll, hogy az egyik
ügyész húszmillió forintot fogadott el egy bûnö-
zôi csoporttól azért, hogy intézkedjen a rendôr-
tiszt „félreállítása érdekében”, egy másik pedig
közremûködött abban, hogy „ezen bûnözôi kör
tagjai mentesüljenek az ellenük folyó büntetôel-
járás hátrányos következményei alól”. (MTI)

Összetörték a holokauszt-emléktáblát
Kaposváron összetörve találták azt a gránittáb-
lát, amelyet a Magyarországi Evangéliumi
Testvérközösség és a Wesley János Lelkész-
képzô Fôiskola helyezett el a holokauszt áldo-
zatainak emlékére tavaly a vasútállomáson –
közölte a fôiskola fôigazgatója. Iványi Gábor
elmondta, hogy feljelentést tett a rendôrségen
ismeretlen tettes, illetve tettesek ellen garázda-
ság és rongálás miatt, amit véleménye szerint
„faji vagy vallási gyûlölet is vezérelhetett”. A
táblán az állt: „Áldott legyen a mártírok emlé-
kezete”; fölötte héberül ugyanez a szöveg volt
olvasható. A gránittábla Sebestyén Sándor
szobrászmûvész Út a semmibe címû bronz
kisplasztikáját is magában foglalta, amely egy
vagonból kinyúló kezet ábrázolt. (MTI)

Dávid Ibolya a gyermekétkeztetésért
A Magyar Demokra-
ta Fórum azt javasol-
ja a kormánynak,
hogy minden rászo-
ruló gyermek étkez-
tetésére biztosítson
központi pénzt – kö-
zölte Dávid Ibolya
pártelnök nyíregyházi
tájékoztatóján. Az
MDF számításai sze-
rint 3,6 milliárd fo-
rintra lenne szükség ahhoz, hogy valamennyi
érintett gyermek naponta meleg ételhez jusson;
ez az összeg 400 millió forinttal kevesebb, mint a
Nagytétény–Érd közötti autópálya egy kilométe-
res szakaszának építési költsége – mondta a párt-
vezetô. Emlékeztetett arra, hogy a kormány ápri-
lisban 1,8 milliárd forintot már átcsoportosított
gyermekétkeztetésre, abból most az alsó tagoza-
tos diákok jutnak élelemhez. „Ez egyfajta diszk-
rimináció, hiszen van olyan rászoruló család,
amelynek az egyik gyermeke kap, a másik, felsô
tagozatos gyermeke viszont nem részesül napi ét-
keztetésben” – mondta Dávid Ibolya, aki szerint
a gyermekszegénység felszámolása a legfonto-
sabb politikai kérdés kell hogy legyen. (MTI)
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